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Ontwerpamendement 6300 === ENVI/6300 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Bijlage S 03 01 07 01 — Europees Milieuagentschap 
Toelichting als volgt wijzigen:
Tekst als volgt wijzigen:

Ambten
2012 2011

Toegestaan in de begroting van de Unie Werkelijk bezet op 31 december 
2010 Toegestaan in de begroting van de Unie

Functiegroep en rang

Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

Totaal AD 
1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5

Totaal AST 3 68 3 68
Algemeen totaal 4 132

131
4 130

Totaal personeelsformatie 136
135

134

Motivering:
Aangezien de expertise van het agentschap gelegen is in de verzameling van informatie inzake 
klimaatverandering hebben de Commissie, de lidstaten en het Parlement het agentschap gevraagd gegevens 
te verzamelen en informatie te analyseren die samenhangen met het klimaat- en energiepakket. Aangezien 
het uitbesteden van de verzameling van relevante gegevens inzake klimaatverandering uiteindelijk tot hogere 
kosten voor de EU-begroting zou leiden, zijn er in de ontwerpbegroting 2012 twee nieuwe tijdelijke posten 
aan de personeelsformatie van het Europees Milieuagentschap toegevoegd. Het amendement herintroduceert 
de ontwerpbegroting 2012.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6301 === ENVI/6301 ===
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ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Bijlage S 03 01 02 01 — Europees Chemicaliënagentschap
Toelichting als volgt wijzigen:
Tekst als volgt wijzigen:

Ambten
2012 2011

Toegestaan in de begroting van de Unie Werkelijk bezet op 31 december 
2010 Toegestaan in de begroting van de Unie

Functiegroep en rang

Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk
AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

Totaal AD 324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12

Totaal AST 147
146

123 145

Algemeen totaal 471
459

383 456

Totaal personeelsformatie 471
459

383 456

Motivering:
Met het oog op de nieuwe taken van het agentschap met betrekking tot de verwerking van 
vergunningsaanvragen en de voorbereiding van wetenschappelijke adviezen voor de Commissie die als basis 
dienen voor EU-besluiten betreffende de verstrekking van vergunningen, evenals de nieuwe taken die 
voortvloeien uit de coördinatie en besluitvorming inzake de door autoriteiten van de lidstaten uitgevoerde 
beoordelingen van chemische stoffen, dienen ten minste 10 nieuwe posten te worden toegevoegd aan de in 
de ontwerpbegroting opgenomen personeelsformatie van het agentschap, hetgeen geen gevolgen zal hebben 
voor de begroting. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6302 === ENVI/6302 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 03 10 02 — Europees Geneesmiddelenbureau — Bijdrage aan titel 3
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Reserve

Totaal 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Motivering:
De financiering van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is in hoge mate afhankelijk van 
vergoedingen. Bijgevolg is het agentschap buitengewoon gevoelig voor prijsschommelingen op de markt en 
andere veranderende omstandigheden die volledig onvoorspelbaar zijn ten tijde van de opstelling van de EU-
begroting. 
Het instrument van toegewezen inkomsten moet derhalve niet in aanmerking worden genomen bij de 
vaststelling van de noodzakelijke EU-subsidie, doch moet de EMA de nodige begrotingsflexibiliteit bieden 
om snel te kunnen anticiperen op deze veranderende marktomstandigheden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6303 === ENVI/6303 ===

ingediend door Corinne Lepage, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 03 07 02 — Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Bijdrage aan titel 3
cijfers en Voorwaarden om de reserve vrij te maken als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Reserve 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Totaal 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Voorwaarden om de reserve vrij te maken:
De volgende tekst toevoegen:
Nieuwe gevallen van belangenverstrengeling die zich sinds 2010 op diverse terreinen (GGO´s, zoetstoffen) 
hebben voorgedaan, evenals gevallen waarbij informatie uit belangenverklaringen is weggelaten en 
schendingen van artikel 16 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, 
brengen de geloofwaardigheid van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ernstige schade 
toe. Om te waarborgen dat de EFSA praktische, op een tijdsschema gebaseerde maatregelen neemt om 
deze problemen op te lossen, is 5% van de kredieten, overeenkomend met de bijdrage aan titel 3, in de 
reserve geplaatst. 
De door de EFSA te nemen maatregelen dienen onder andere de volgende zaken te behelzen: 
- de vaststelling van een duidelijke en nauwkeurige definitie van "belangenverstrengeling" waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de door de OESO gehanteerde definitie;
- nauwkeurige uitleg over de vraag wat de EFSA bedoelt met de woorden "de ernst van de geconstateerde 
belangenverstrengeling" en over de vraag hoe zij dit concept binnen de deskundigenpanels denkt toe te 
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passen;
- de vaststelling van richtsnoeren voor de toepassing door het EFSA-personeel van artikel 16 van het 
statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen; 
- de tenuitvoerlegging van een systeem voor het kruiselings controleren van belangenverklaringen met 
behulp van informatie inzake de betrokken bedrijfstakken;
- de vaststelling van sancties voor het opzettelijk weglaten van informatie uit belangenverklaringen.
Motivering:
Nieuwe gevallen van belangenverstrengeling die zich sinds 2010 op diverse terreinen (GGO´s, zoetstoffen) 
hebben voorgedaan, evenals gevallen waarbij informatie uit belangenverklaringen is weggelaten en 
schendingen van artikel 16 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, brengen 
de geloofwaardigheid van de EFSA ernstige schade toe. Om te waarborgen dat de EFSA praktische, op een 
tijdsschema gebaseerde maatregelen neemt om deze problemen op te lossen, is 5% van de kredieten in de 
reserve geplaatst. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6304 === ENVI/6304 ===

ingediend door Theodoros Skylakakis, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 12

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Antimicrobiële resistentie:onderzoek naar de oorzaken van grootschalig en onjuist 
gebruik van antibiotica
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Achtergrond: in artikel 168 VWEU wordt gesteld dat "Het optreden van de Unie, dat een aanvulling 
vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en 
aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het 
bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het 
bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, en de controle van, de alarmering bij 
en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid". Antimicrobiële 
resistentie ressorteert onder de bepalingen van dit artikel.
Antimicrobiële resistentie is een natuurlijk biologisch fenomeen, maar kan worden versterkt door een 
reeks van factoren, met inbegrip van menselijk handelen. Gedurende de laatste paar decennia heeft 
onverantwoord en onjuist gebruik van antimicrobiële middelen in de humane en diergeneeskunde deze 
ontwikkeling versneld. Dit leidt tot enorme individuele en maatschappelijke kosten in de sectoren van de 
humane en diergeneeskunde. Infecties die worden veroorzaakt door resistente micro-organismen 
reageren vaak niet op conventionele behandeling, hetgeen resulteert in langdurige ziekte en een groter 
risico op overlijden. In 2009 beraamde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, zich 
daarbij baserend op bacteriën die in Europa het vaakst uit bloedkweken worden geïsoleerd, dat deze 
geselecteerde multi-geneesmiddelenresistente bacteriën jaarlijks tot de dood van circa 25 000 patiënten 
leiden, alsook tot extra uitgaven in de gezondheidszorg en productiviteitsverlies waarvan de kosten ten 
minste 1.5 miljard EUR per jaar bedragen. Deze situatie is verslechterd door de komst van nieuwe, 
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met antimicrobiële resistentie samenhangende dreigingen zoals de internationale verspreiding van 
extensief antibioticaresistente carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae en multi-
geneesmiddelenresistente en extensief geneesmiddelenresistente tuberculose (MDR- en XDR-tbc). 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden wereldwijd jaarlijks circa 440 000 nieuwe gevallen van 
MDR-tbc gemeld, met ten minste 150 000 doden tot gevolg.
Gedurende de laatste paar decennia heeft onverantwoord en onjuist gebruik van antibiotica deze trend 
versneld. Antimicrobiële resistentie is bijgevolg een fenomeen met duidelijk grensoverschrijdende 
gevolgen en het optreden van uitschieters (outlier effect), hetgeen hoogst waarschijnlijk niet zou kunnen 
worden beheerst met de huidige middelen en kennis, kan niet worden uitgesloten.
De aanbeveling van de Raad uit 2001 betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in 
menselijke geneeskunde (2002/77/EG) stelt een Europees kader vast voor de goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van nationale strategieën voor de preventie en beheersing van antimicrobiële resistentie 
en voor de bevordering van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen. In genoemde aanbeveling 
worden scherp omlijnde door de lidstaten ten uitvoer te leggen maatregelen uiteengezet, waaronder de 
opzet en ontwikkeling van surveillancesystemen, preventieve maatregelen, bijvoorbeeld om het gebruik 
van systemische antimicrobiële stoffen alleen op voorschrift toe te staan, onderwijs- en 
opleidingsprogramma´s, bewustwordingscampagnes, enz.
Hoewel er wellicht enige vooruitgang is geboekt bij de bevordering van het verstandig gebruik van 
antimicrobiële stoffen, wordt in een verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van 
bovengenoemde aanbevelingen en in een Eurobarometer-onderzoek uit 2010 tevens gewezen op een reeks 
tekortkomingen en leemten op dit gebied. Er bestaan binnen de Unie nog altijd grote verschillen in de 
mate van toegang tot informatie over antimicrobiële resistentie en het effect ervan op het 
consumptiegedrag van burgers. Zo werd wat betreft de handhaving van de wetgeving die voorschrijft dat 
antibiotica uitsluitend op recept mogen worden verstrekt, het percentage zonder recept verkochte 
antibiotica in 2008 nog altijd geschat op 1 tot 5 procent in vijf landen, tussen 5 en 10 procent in drie 
landen en meer dan 15 procent in één land. De verkoop van antimicrobiële middelen zonder voorschrift 
draagt bij aan het ongepast gebruik ervan en bevordert bijgevolg de verspreiding van antimicrobiële 
resistentie. 
Het is evident dat de gevolgen van antimicrobiële resistentie een grensoverschrijdende bedreiging kunnen 
vormen en steun vanuit de EU voor bestrijding van antimicrobiële resistentie door de lidstaten kan 
derhalve uiterst nuttig en waardevol zijn.
Doelstellingen van het proefproject:
1. Onderzoek naar het ongepast gebruik en de ongepaste verkoop van antimicrobiële middelen met of 
zonder voorschrift in de gehele keten - van dokter en apotheker tot patiënt - waarbij het gedrag van alle 
betrokkenen wordt bestudeerd en waarbij de belangrijkste EU-lidstaten met de grootste toegang tot 
antibiotica zonder voorschrift als onderzoeksobject worden gekozen. Er wordt in het proefproject naar 
gestreefd de redenen voor ongepast gebruik van antibiotica beter te evalueren, de hoeveelheid zonder 
voorschrift verkochte antibiotica in de geselecteerde landen te beoordelen, de redenen voor het hoge 
niveau van verkoop zonder voorschrift vast te stellen, te onderzoeken of de betrokken actoren voldoende 
informatie ontvangen, wat hun motieven, drijfveren en praktijken zijn en wat hun perceptie van de 
algemene dreiging van antimicrobiële resistentie is, en aanbevelingen te doen over de beste aanpak van de 
situatie. .
2. De bijdrage aan en bevordering van een alomvattend en geïntegreerd EU-beleid ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie.
Specifieke acties:
a. grondige studies met betrekking tot de groepen waar het proefproject zich op richt;
b. uitvoerige debatten;
c. vaststelling van onderzoeksobjecten in iedere lidstaat;
tijdsschema:
3 jaar
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Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het is van belang om het ongepast gebruik en de ongepaste verkoop van antimicrobiële middelen met of 
zonder voorschrift in de gehele keten te onderzoeken en om bij te dragen aan en aan te sturen op een 
alomvattend en geïntegreerd EU-beleid ter bestrijding van antimicrobiële resistentie. Hierbij wordt ernaar 
gestreefd de redenen voor ongepast gebruik van antibiotica te onderzoeken, de hoeveelheid zonder 
voorschrift verkochte antibiotica in de geselecteerde landen te beoordelen, de redenen voor het hoge niveau 
van verkoop zonder voorschrift vast te stellen, te onderzoeken of de betrokken actoren voldoende informatie 
ontvangen, wat hun motieven en praktijken zijn en wat hun perceptie van de algemene dreiging van 
antimicrobiële resistentie is, en aanbevelingen te doen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6305 === ENVI/6305 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 03 07 02 — Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Bijdrage aan titel 3
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Reserve

Totaal 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Motivering:
Herstel ontwerpbegroting 2012.
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6306 === ENVI/6306 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 03 03 01 — Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding — Bijdrage aan titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Reserve

Totaal 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Ontwerpamendement 6307 === ENVI/6307 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 07 03 70 01 — Europees Agentschap voor chemische stoffen — Activiteiten op het vlak van wetgeving 
inzake in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen — Bijdrage voor titels 1 en 2

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserve 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Totaal 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6308 === ENVI/6308 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 07 03 60 01 — Europees Agentschap voor chemische stoffen — Activiteiten in verband met de 
biocidenwetgeving – Bijdrage voor titels 1 en 2 van rubriek 2

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserve 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Totaal p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6309 === ENVI/6309 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 07 03 09 01 — Europees Milieuagentschap — Bijdrage aan titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
Reserve

Totaal 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6310 === ENVI/6310 ===
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ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Artikel 21 04 01 — Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van energie
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Reserve 65 000 000 57 826 850

Totaal 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6311 === ENVI/6311 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 04 02 01 — Andere maatregelen op veterinair gebied, op het gebied van dierenwelzijn en van de 
volksgezondheid — Nieuwe maatregelen
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Reserve

Totaal 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6312 === ENVI/6312 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 04 01 01 — Programma's voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor de bewaking 
van de lichamelijke toestand van dieren met een volksgezondheidsrisico, die veroorzaakt is door een externe 
factor — Nieuwe maatregelen
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
Reserve

Totaal 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Ontwerpamendement 6313 === ENVI/6313 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 03 10 03 — Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Reserve

Totaal 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6314 === ENVI/6314 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Artikel 07 02 01 — Bijdrage aan multilaterale en internationale activiteiten op milieugebied
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Reserve

Totaal 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6315 === ENVI/6315 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 07 01 04 05 — Uitvoering van het beleid en de wetgeving van de Unie inzake klimaatmaatregelen —
Uitgaven voor administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Ontwerpamendement 6316 === ENVI/6316 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Artikel 07 03 07 — Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013)
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Reserve

Totaal 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6317 === ENVI/6317 ===

ingediend door Jutta Haug, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 07 01 04 01 — Life+ (Financieel instrument voor het milieu — 2007-2013) — Uitgaven voor 
administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Reserve

Totaal 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6318 === ENVI/6318 ===

ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 12

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Reserve

Totaal 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Omschrijving:
Proefproject — Europees prevalentieprotocol voor de vroegtijdige opsporing van 
autismespectrumstoornissen
Toelichting:
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De volgende tekst toevoegen:
Van degenen die lijden aan een verstandelijk invaliderende ziekte maken kinderen met een 
autismespectrumstoornis het meeste kans te profiteren van een door de EU gegenereerde meerwaarde en 
zij zouden derhalve een primair aandachtsgebied moeten vormen. Op dit moment heeft het gebrek aan 
inspanningen op EU- en nationaal niveau met betrekking tot volwassen patiënten met een 
autismespectrumstoornis bij wie de diagnose voor het eerst op volwassen leeftijd werd vastgesteld, 
negatieve gevolgen voor het aantal gezonde levensjaren en het actief oud worden van deze specifieke 
subpopulatie.
De totstandbrenging van een gedeelde Europese benadering ten aanzien van autismespectrumstoornissen 
vereist de bevordering van inspraak, transculturele en kosteneffectieve klinische praktijken, onderzoek en 
uitwisseling van informatie en expertise. Het vermogen van volwassenen die aan autisme lijden om voor
zichzelf te zorgen en in hun eigen onderhoud te voorzien is afhankelijk van hun intellectuele capaciteiten 
en hun vermogen om te gaan met de sociale en communicatieve vereisten van de moderne maatschappij. 
Patiënten waarbij de diagnose voor het eerst op volwassen leeftijd is gesteld beschikken vaak over grote 
intellectuele capaciteiten, maar weten zich desalniettemin niet te redden wegens zwakke sociale en 
communicatieve vaardigheden. Specifieke steun is gebaseerd op het bestaan van getoetste protocollen 
waarmee de symptomen en gedragspatronen van autismespectrumstoornissen kunnen worden vastgesteld, 
niet alleen bij ernstige vormen van autisme die over het algemeen op jonge leeftijd worden 
gediagnosticeerd, maar ook bij mildere vormen die voor het eerst op volwassen leeftijd worden vastgesteld. 
Indien zij op adequate wijze worden onderwezen in sociale vaardigheden en geaccepteerd gedrag kunnen 
autistische volwassenen goed functioneren als actieve leden van de maatschappij. Op dit moment leeft het 
merendeel van dergelijke aan hoogfunctionerend autisme lijdende volwassenen echter in een sociaal 
isolement en is afhankelijk van sociale bijstand wegens een gebrek aan erkenning voor deze specifieke 
vorm van hoogfunctionerend autisme en het ontbreken van ondersteuning voor deze mensen.
Doel van het project:
De doelstellingen van dit project dienen te zijn gericht op de belangrijkste, met 
autismespectrumstoornissen bij volwassenen samenhangende kwesties, namelijk de vroegtijdige 
opsporing van hoogfunctionerende autismespectrumstoornissen en de ontwikkeling van methoden om 
deze mensen te helpen. De strategische doelstellingen behelzen de verbetering van de levenskwaliteit, 
sociale en beroepsmatige re-integratie van personen die lijden aan een autismespectrumstoornis en het 
voorkomen van sociale uitsluiting en vervroegd pensioen.
Beschrijving van het project:
Het voorgestelde project zal voortbouwen op de vorderingen die zijn geboekt in het kader van het 
Europees Autisme Informatiesysteem (EAIS)-project (http://www.eais.eu/) door middel van de 
tenuitvoerlegging van de ontwikkelde protocollen. Dit voorstel richt zich in het bijzonder op de toepassing 
van een publiek gezondheidsmodel op autismespectrumstoornissen, met werkpakketten inzake prevalentie, 
screening, diagnose en behandeling.
In het kader van dit project, het Europees prevalentieprotocol voor vroegtijdige opsporing van 
autismespectrumstoornissen in Europa, moeten drie specifieke doelstellingen worden bereikt, namelijk de 
volgende:
1. Schatting van de prevalentie van autismespectrumstoornissen in 6 tot 9 proefgebieden in verschillende 
lidstaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het geharmoniseerde door het EAIS-project ontwikkelde 
Europees prevalentieprotocol voor autisme, en bekrachtiging van genoemd protocol in verschillende talen 
en aangepast aan verschillende culturele achtergronden. Dit zal resulteren in de eerste Europese studie 
naar de prevalentie van autisme en de Europese Commissie idealiter een nauwkeurige schatting 
verschaffen van het aantal aan autismespectrumstoornissen lijdende personen in Europa.
2. Tenuitvoerlegging en, voor zover mogelijk, bekrachtiging van een strategie voor de vroegtijdige 
opsporing van autismespectrumstoornissen in 6 tot 9 proefgebieden, daarbij gebruik makend van het door 
het EAIS-project ontwikkelde geharmoniseerde protocol. Hierbij dienen de screeninginstrumenten voor 
autisme te worden vertaald naar verschillende talen en te worden aangepast aan verschillende culturele 
achtergronden, terwijl de resultaten moeten worden vergeleken. Voorts wordt ernaar gestreefd het 
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bewustzijn ten aanzien van autisme in de maatschappij en op de werkvloer te vergroten en de opleiding 
van gezondheidswerkers te verbeteren, teneinde hun kennis van autismespectrumstoornissen en hun 
vermogen deze zowel op jonge leeftijd als bij volwassenen te herkennen, te vergroten.
3. Herziening van de huidige beste praktijken ten aanzien van vroegtijdige interventie, diagnose en 
klinische behandeling bij autismespectrumstoornissen, samenwerking met partners om na te gaan welke 
methode zij op dit moment hanteren ten aanzien van vroegtijdige interventie bij kinderen en volwassenen 
met een autismespectrumstoornis, bepaling van de specifieke behoeften en, op basis daarvan, 
ontwikkeling van een opleidingsprogramma met betrekking tot een voor de doelgroep passende 
behandeling, en het doen van aanbevelingen inzake de opleiding van personeel.
Na afloop van het project moet er een helder beeld van vergelijkbare op bevolkingsonderzoek gebaseerde 
prevalentiecijfers zijn gecreëerd. Voorts zal de medische wereld over richtsnoeren beschikken met 
betrekking tot de vraag hoe autismespectrumstoornissen in een vroeg stadium kunnen worden herkend, 
hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen laag- en hoogfunctionerend autisme, en hoe de diagnose en 
de medische behandeling het beste kunnen worden bepaald teneinde optimale individuele resultaten te 
waarborgen. De beoogde multiculturele, meertalige ervaring zal een unieke gelegenheid bieden voor 
verdere toekomstige ontplooiing, zowel in Europa als wereldwijd, teneinde de levenskwaliteit van mensen 
die lijden aan een autismespectrumstoornis te verbeteren. Dit project zal er in sterke mate op zijn gericht 
de bevindingen van deze holistische benadering van de volksgezondheid in alle Europese lidstaten te 
verspreiden, zodat zoveel mogelijk patiënten en families van de eventuele voordelen kunnen profiteren.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het voorgestelde project zou de kansen voor personen die lijden aan een autismespectrumstoornis om op een 
gezonde manier oud te worden vergroten en verbeteren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6319 === ENVI/6319 ===

ingediend door Bas Eickhout, Rebecca Harms, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 12

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 12 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Reserve

Totaal 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Omschrijving:
Voorbereidende actie — Voorbereidende actie voor een toekomstige rechtsgrond betreffende 
geharmoniseerde EU-informatie over bossen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De volgende tekst invoegen: De voorbereidende actie moet bijdragen aan een systeem op EU-niveau voor 
de verzameling van vergelijkbare en geharmoniseerde informatie over bossen, dat als basis kan dienen 
voor de verstrekking van beleidsgerelateerde informatie over bossen in de Europese Unie overeenkomstig 
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de internationale verplichtingen en kernactie 8 van het EU-actieplan voor de bossen (COM(2006) 
definitief), in voorbereiding op een toekomstige verordening over geharmoniseerde EU-informatie over 
bossen.
Meer in het bijzonder richt de voorbereidende actie zich op de verzameling van kwantitatieve en 
kwalitatieve bosgegevens die zijn gerelateerd aan klimaatverandering, luchtvervuiling, biodiversiteit en de 
toestand van bossen, met inbegrip van de toestand van de bodem en koolstofvastlegging, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van bestaande transnationaal geharmoniseerde toezichtsmethoden en -normen en, bij 
voorkeur, van waarnemingspunten voor grootschalige en intensieve bewaking, zodat de continuïteit van 
gegevensreeksen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Doelstelling van de actie is de verzameling van 
representatieve informatie over bossen vanuit de gehele Europese Unie.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Voorbereidende actie in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de 
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
De Raad en het Europees Parlement hebben er met klem op gewezen dat de status, dynamiek en 
ontwikkeling van de Europese bossen doorlopend moet worden beoordeeld en bewaakt, terwijl zij tevens 
hebben erkend dat er behoefte is aan vergelijkbare pan-Europese informatie over bossen. Het Europees 
Parlement heeft er bij de Commissie op aangedrongen een wetgevingsvoorstel inzake informatie over bossen 
te presenteren met het oog op de verzameling en verspreiding van geharmoniseerde en vergelijkbare 
gegevens betreffende bosareaal, biodiversiteit, biotische en abiotische bedreigingen en bodemgebruik. Het 
waarborgen van de verzameling van geharmoniseerde informatie over bossen tot de inwerkingtreding van de 
nieuwe rechtsgrondslag inzake informatie over bossen, biedt de EU een duidelijke meerwaarde.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6320 === ENVI/6320 ===

ingediend door Richard Seeber, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 32

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserve

Totaal 500 000 500 000 500 000 500 000

Omschrijving:
Proefproject — Beschikbaarheid, gebruik en duurzaamheid van water voor de productie van nucleaire en 
fossiele energie
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit proefproject heeft een tijdsduur van één jaar en beoogt de beschikbaarheid en het gebruik van 
koelwater voor de productie van nucleaire en fossiele energie te onderzoeken. De productie van energie 
uit fossiele en nucleaire bronnen vereist grote hoeveelheden koelwater. Tijdens de hittegolf van 2003 
zagen diverse energiecentrales in Europa zich gedwongen hun energieproductie te staken wegens een 
gebrek aan koelwater. De sluiting van kerncentrales in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Spanje had 
geen gevolgen voor de binnenlandse productie, doch leidde tot een aanzienlijke daling van de export van 
energie. Nu de weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering verslechteren, is het zeer 
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aannemelijk dat de waterreserves verder zullen afnemen waardoor deze hulpbron nog schaarser wordt.
Het is noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de huidige behoefte aan koelwater voor de productie 
van nucleaire en fossiele energie, waarbij rekening moet worden gehouden met de locatie van bestaande 
en toekomstige energiecentrales (en hun afstand tot waterbronnen). Het project zal voortbouwen op reeds 
voltooide en lopende evaluaties (zoals ClimWatAdapt) teneinde een gedetailleerd beeld te creëren van de 
kwetsbaarheid van het energie- en watersysteem, waarbij tevens een overzicht zal worden gemaakt van 
energiecentrales en hun gevoeligheid voor overstromingen, droogte, hittegolven, enz.
TOELICHTING: (niet gebruikte opties schrappen)
Als volgt wijzigen:
Betrokken landen:
Alle EU-lidstaten
Resultaat van het project:
Richtsnoeren voor de locatie van toekomstige energiecentrales en voor de bepaling van de aard en de 
hoogte van de investeringen die nodig zijn om de kwetsbaarheid van bestaande energiecentrales te 
verminderen.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
De totstandbrenging van een koolstofneutrale maatschappij wordt serieus genomen door steden en 
projectontwikkelaars, hetgeen grote veranderingen in huisvesting en het ontwerp van gebouwen met zich 
meebrengt die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op water. Het project moet worden ontwikkeld in 
samenspraak met het innovatief partnerschap betreffende water waarover momenteel nog wordt 
beraadslaagd. Het zou kunnen voorzien in een follow-up van het komende voorstel betreffende 
waterefficiëntie in gebouwen dat de Commissie in het kader van de naderende "Blauwdruk voor het behoud 
van de Europese wateren" voornemens is te presenteren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6321 === ENVI/6321 ===

ingediend door Richard Seeber, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 32

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 32 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Reserve

Totaal 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Langetermijngevolgen van koolstofneutrale huisvesting voor afvalwatersystemen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Er wordt op aangedrongen het energieverbruik voor huisvesting te minimaliseren, hetgeen leidt tot het 
ontwerp van "koolstof neutrale" woningen die beter zijn geïsoleerd en minder energie verbruiken, onder 
meer als gevolg van warmteterugwinning. Bijna 50% van het drinkwater in huishoudens wordt 
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opgewarmd voor huishoudelijke doeleinden (schoonmaken, hygiëne, enz.), en deze langetermijntrend zal 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve gevolgen hebben voor de watervoorziening en afvalwaterdiensten, en 
tevens van invloed zijn op de warmte-inhoud van afvalwater.
TOELICHTING: (niet gebruikte opties schrappen)
Als volgt wijzigen:
Betrokken landen:
Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk
Resultaat van het project:
Het voorgestelde bedrag zou worden gebruikt voor diverse voorbeeldlocaties waar een concrete 
toekomstvisie wordt gedemonstreerd met betrekking tot de mogelijke gevolgen op de middellange termijn 
van huidige beleidsmaatregelen inzake energiebesparing voor de stedelijke watercyclus.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
De totstandbrenging van een koolstofneutrale maatschappij wordt serieus genomen door steden en 
projectontwikkelaars, hetgeen grote veranderingen in huisvesting en het ontwerp van gebouwen met zich 
meebrengt die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op water. Het project moet worden ontwikkeld in 
samenspraak met het innovatief partnerschap betreffende water waarover momenteel nog wordt 
beraadslaagd. Het zou kunnen voorzien in een follow-up van het komende voorstel betreffende 
waterefficiëntie in gebouwen dat de Commissie in het kader van de naderende "Blauwdruk voor het behoud 
van de Europese wateren" voornemens is te presenteren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6323 === ENVI/6323 ===

ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 12

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Reserve

Totaal 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Omschrijving:
Proefproject — Genderspecifieke mechanismen bij coronaire hartziekten in Europa
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Coronaire hartziekten (CHZ) vormen een van de meest voorkomende doodsoorzaken voor vrouwen en 
mannen in Europa. Deze studie beoogt een schema op te stellen van beste praktijken in de gehele EU, 
teneinde de diagnose en behandeling te verbeteren door rekening te houden met seksespecifieke 
symptomen van de ziekte. Dit zal de diagnose en behandeling bij zowel vrouwen als mannen in grote mate 
verbeteren en de basisbeginselen kunnen eveneens worden toegepast bij andere ziekten.
In de betrokken landen worden in het kader van het programma de volgende doelstellingen nagestreefd:
1. vergroting van het bewustzijn in de medische wereld en de maatschappij ten aanzien van de 
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genderspecifieke verschillen bij CHZ voor wat betreft de klinische symptomen en de incidentie ervan;
2. het opstellen van EU-richtsnoeren met betrekking tot genderspecifieke symptomen van CHZ en 
behandelingsmethoden;
3. onderzoek naar genderspecifieke gevolgen voor gezondheidsdeterminanten en risicofactoren;
4. verspreiding van een schema van beste praktijken in de lidstaten.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Er bestaan genderspecifieke verschillen ten aanzien van de gevolgen van coronaire hartziekten voor vrouwen 
en mannen, ten aanzien van de symptomen bij beide seksen en ten aanzien van de manier waarop vrouwen 
en mannen worden behandeld. Voorts hebben medicijnen voor CHZ- patiënten een verschillend effect op 
vrouwen en mannen. EU-richtsnoeren zouden derhalve een nuttig instrument vormen om mannelijke en 
vrouwelijke CHZ-patiënten op effectievere wijze te helpen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6324 === ENVI/6324 ===

ingediend door Thomas Ulmer, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 13

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 13 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Ontwikkeling en toepassing van succesvolle preventiestrategieën voor type 2 diabetes
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Diabetes mellitus type II is een chronische aandoening en vormt een van Europa´s grootste uitdagingen 
op het gebied van volksgezondheid. Meer dan dertig miljoen Europese burgers leven met diabetes en dit 
aantal laat duidelijk zien dat diabetes de vorm heeft aangenomen van een sociale en economische ramp. 
Het gemiddelde prevalentiepercentage in de EU voor de volwassen bevolking bedraagt 8,6% en zal naar 
verwachting toenemen tot meer dan 10% in 2025. Diabetes is een van de tien belangrijkste oorzaken van 
invaliditeit en leidt tot zeer schadelijke complicaties zoals hart- en vaatziekten, blindheid en nierfalen. 
Bijgevolg wordt een groot deel van de EU-begroting voor gezondheidszorg momenteel besteed aan de 
behandeling en beheersing van diabetes en de complicaties hiervan. In 2010 werd bijvoorbeeld gemiddeld 
10% van de EU-begrotingen voor gezondheidszorg besteed aan diabetes.
Het is aangetoond dat zowel het ontstaan als de gevolgen van type 2 diabetes kunnen worden voorkomen 
door middel van diverse maatregelen zoals de tijdige opsporing van personen met een verhoogd risico, de 
opzet van bewustwordingscampagnes en onderwijsprogramma´s gericht op de bevordering van een 
gezonde levensstijl, en kwalitatief hoogstaande preventieve zorg. Om de preventie van diabetes evenwel op 
succesvolle wijze vorm te geven moet bij de aanpak van deze groeiende epidemie worden samengewerkt 
tussen alle belanghebbenden - gezondheidswerkers, diabetespatiënten, het brede publiek, de media, de 
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voedingsindustrie, lokale winkelketens en beleidsmakers.
Dit proefproject stelt een in twee fasen opgedeelde innovatieve strategie ten aanzien van diabetes voor. De 
eerste fase omvat onder meer de ontwikkeling van systematische benaderingen voor de vroegtijdige 
diagnose van personen die reeds diabetes hebben en de opsporing van personen met een verhoogd risico 
op diabetes, zoals mensen met een stofwisselingssyndroom. De tweede fase bestaat uit de ontwikkeling en 
evaluatie van structurele actieprogramma´s voor de preventie van diabetes bij personen met een verhoogd 
risico.
1. Het bevolkingsonderzoek zal op kleine schaal plaatsvinden (3 000 tot 10 000 personen), hetgeen 
betekent dat het onderzoek de hele bevolking van een bepaald dorp of een bepaalde gemeente zal 
omvatten in 5 geselecteerde EU-lidstaten. Deze innovatieve benadering wordt aanbevolen teneinde:
- maximale nauwkeurigheid te waarborgen bij de evaluatie van de gegevens;
- de administratieve rompslomp te omzeilen met betrekking tot vergunningen die voor 
bevolkingsonderzoek op nationaal niveau wellicht nodig zijn;
- de via screening verzamelde gegevens en het effect van de ten uitvoer gelegde preventiemaatregelen op 
efficiënte wijze te beheren;
- op lokaal niveau enthousiasme voor het project te creëren en de aandacht van alle belanghebbenden te 
waarborgen.
2. Alle lokale belanghebbenden zullen bij het project worden betrokken en op gecoördineerde wijze 
samenwerken:
- gezondheidswerkers worden betrokken bij het bevolkingsonderzoek, de controle en verzameling van 
gegevens en bij de opzet van onderwijsprogramma´s;
- de lokale bevolking wordt aangemoedigd zich coöperatief en open op te stellen ten aanzien van de 
screeningprogramma´s en om actief deel te nemen aan onderwijsactiviteiten met betrekking tot diabetes;
- de media worden betrokken bij de ontwikkeling van bewustwordingscampagnes en dragen bij aan de 
verspreiding van informatie over de doelstellingen en de status van het project;
- de voedingsindustrie en de lokale winkelketens zullen de consumptie van voedselproducten met een laag 
gehalte aan verzadigde vetten, transvetten, zout en suiker bevorderen en aanmoedigen;
- beleidsmakers van de lokale overheid vertalen de resultaten van het project in richtsnoeren en 
strategieën voor de preventie van diabetes.
Doelstellingen:
1. Totstandbrenging van gecoördineerde samenwerking tussen artsen en andere gezondheidswerkers 
(verpleegsters, voedingsdeskundigen, psychologen, onderzoekers), het brede publiek, de 
voedingsindustrie, lokale winkelketens, media en lokale beleidsmakers, teneinde type 2 diabetes te 
voorkomen.
2. De ontwikkeling van kleinschalige screeningprogramma´s voor de vroegtijdige diagnose van 
diabetespatiënten en voor de tijdige opsporing van personen met een verhoogd risico op diabetes. Het 
bevolkingsonderzoek wordt opgedeeld in vier groepen:
a)zuigelingenscreening voor baby's met een verhoogd risico (bv. bloedonderzoek wanneer een of beide 
ouders diabetes hebben);
b)screening van alle schoolkinderen en tieners (zoals bloedonderzoek, klinisch onderzoek, evaluatie van 
voedingsgewoonten, evaluatie van lichamelijke activiteit, tabak- en alcoholconsumptie, overmatige 
consumptie van fastfood en andere nog vast te stellen factoren);
c)screening van de gehele volwassen bevolking (bv. bloedonderzoek, klinisch onderzoek, evaluatie van 
voedingsgewoonten en relevante levensstijlfactoren);
d)screening van ouderen.
3. Vaststelling van innovatieve methoden om de voedingsindustrie en de lokale overheid bij de 
onderwijsprogramma´s te betrekken.
4. Ontwikkeling van onderwijsprogramma´s voor het brede publiek en met name voor personen bij wie 
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type 2 diabetes is vastgesteld, voor personen met een verhoogd risico op diabetes en voor ouders van 
zuigelingen of kinderen die aan diabetes lijden of een verhoogd risico hebben diabetes te krijgen.
5. Opzet van standaard screeningprogramma´s door bepaling en selectie van de beste 
indicatoren/parameters om te meten, zoals bloedonderzoek, voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit en 
andere factoren.
6. Totstandbrenging van een lokale voedselmarkt die erop is gericht de consumptie van voedsel en 
dranken met een hoog gehalte aan suiker, zout, verzadigde vetten en transvetten te voorkomen.
7. Organisatie van workshops en seminars om de lokale bevolking te informeren over het belang van 
voedselkwaliteit en voedingsingrediënten. De in het kader van de workshops en seminars ontplooide 
activiteiten kunnen worden gelieerd aan campagnes om de consumptie van groente en fruit te bevorderen. 
De lokale winkelketens zouden dergelijke evenementen bijvoorbeeld kunnen sponsoren door de 
deelnemers fruit en groenten aan te bieden.
Betrokken regio´s/landen: Een selectie van vijf gemeenten of dorpen (3 000 tot 10 000 inwoners) in vijf 
Europese lidstaten.
TOELICHTING:
De volgende tekst invoegen:
Verwachte resultaten:
De algemene doelstelling van het project is de bepaling en ontwikkeling van beste praktijken voor de 
preventie van type 2 diabetes. Naar verwachting zullen enkele van de deelnemende dorpen/gemeenten in 
de projectregio´s in staat zijn een succesvolle lokale strategie voor de preventie van type 2 diabetes te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen. De succesvolste strategieën zouden vervolgens kunnen worden 
vertaald naar of opgenomen in toekomstige EU- en nationale initiatieven met betrekking tot diabetes (bv. 
richtsnoeren of aanbevelingen inzake diabetes, nationale diabetesstrategieën). Het effect van de 
preventiemaatregelen die gedurende het project worden ontwikkeld kan pas na een periode van ongeveer 
twee jaar na aanvang van het project worden geëvalueerd. Deze effectbeoordeling zal worden uitgevoerd 
door de gezondheidsstatus van de lokale bevolking die deelneemt aan het project nauwlettend te volgen.
Aanvangsdatum van het project: juni 2012
Einddatum van het project: juni 2014
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Verklaring van het Europees Parlement over diabetes (2006) - bepalingen inzake de preventie van diabetes

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6325 === ENVI/6325 ===

ingediend door Vladko Todorov Panayotov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 50

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 50 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Omschrijving:
Proefproject — Adequate inzameling van afgedankte producten met kritische grondstoffen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Onderzoek naar de mogelijkheden voor stimuleringsregelingen om elektronische en elektrische 
afvalproducten van huishoudens in te zamelen om te voorkomen dat ze bij mensen thuis blijven staan of 
bij de vuilstort of vuilverbranding terecht komen.
Het project zou de vorm moeten krijgen van een studie naar mogelijke regelingen om afgedankte 
producten die kritische of schaarse grondstoffen bevatten te in te zamelen, daarbij rekening houdend met 
de levensduur van producten (stimulansen met betrekking tot wasmachines zijn niet gelijk aan 
stimulansen met betrekking tot smartphones) en naar specifieke belemmeringen (privégegevens in ICT-
producten bijvoorbeeld). Het zou hier hoofdzakelijk om een sociaalpsychologische rentabiliteitsstudie 
gaan, aangezien de besparingsregelingen en voorwaarden moeten worden onderzocht. Statiegeld- of 
waardebonregelingen zouden een mogelijk onderzoeksobject kunnen zijn, terwijl ook het potentieel van 
sociale organisaties zou kunnen worden onderzocht.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het project zou de vorm moeten krijgen van een studie naar mogelijke regelingen om afgedankte producten 
die kritische of schaarse grondstoffen bevatten in te zamelen, daarbij rekening houdend met de levensduur 
van producten (stimulansen met betrekking tot wasmachines zijn niet gelijk aan stimulansen met betrekking 
tot smartphones) en naar specifieke belemmeringen (privégegevens in ICT-producten bijvoorbeeld). Het zou 
hier hoofdzakelijk om een sociaalpsychologische rentabiliteitsstudie gaan, aangezien de 
besparingsregelingen en voorwaarden moeten worden onderzocht.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6326 === ENVI/6326 ===

ingediend door Vladko Todorov Panayotov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 51

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 51 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Minimalisering van de grondstof die wordt gebruikt om een specifieke productfunctie tot 
stand te brengen 
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit project zou kunnen dienen ter dekking van een onderzoek naar alle stappen van intelligente productie 
- van methoden waarbij bespaard wordt op metalen en mineralen tot methoden waarbij mogelijk kritische 
grondstoffen worden vervangen door minder kritische grondstoffen.
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Een andere optie betreft een onderzoek naar de geschiktheid voor hergebruik van onderdelen die 
schaarse materialen bevatten: kunnen zij duurzamer worden gemaakt zodat zij van het ene naar het 
andere product kunnen worden overgebracht (de schaarse grondstoffen en de daarmee verbonden 
functies hoeven niet noodzakelijk het "zwakke punt" te vormen of te slijten, dus het zou erom kunnen 
draaien de onderdelen met schaars metaal te ontwerpen zodat zij een langere levensduur hebben). Het 
project richt zich op apparaten met een groot verloop en voorziet in voorstellen voor passende regelingen 
om hergebruik te stimuleren.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Dit project zou kunnen dienen ter dekking van een onderzoek naar alle stappen van intelligente productie -
van methoden waarbij bespaard wordt op metalen en mineralen tot methoden waarbij mogelijk kritische 
grondstoffen worden vervangen door minder kritische grondstoffen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6327 === ENVI/6327 ===

ingediend door Vladko Todorov Panayotov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 52

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 52 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject —Minimalisering van het verlies van grondstoffen in residuen waaruit zij niet op rendabele 
wijze kunnen worden herwonnen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
In dit proefproject worden maatregelen onderzocht ten aanzien van effecten op economische en 
milieuprestaties in de volledige waardeketen van grondstoffen.
Een mogelijke optie is een onderzoek naar het potentieel van oud mijnafval waarbij wordt gekeken hoe 
resterende schaarse materialen kunnen worden herwonnen, terwijl het risico voor de volksgezondheid en 
het milieu wordt beperkt. Het project beoogt het potentieel op EU-niveau in kaart te brengen door 
opstelling van een overzicht van oud mijnafval, classificatie hiervan, onderzoek naar herwinnings- en 
beveiligingsmogelijkheden en evaluatie van het maatschappelijk draagvlak. 
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
In dit proefproject worden maatregelen onderzocht ten aanzien van effecten op economische en 
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milieuprestaties in de volledige waardeketen van grondstoffen.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6328 === ENVI/6328 ===

ingediend door Vladko Todorov Panayotov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 53

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 53 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Verbetering van de algemene organisatie, logistiek en efficiëntie van recyclingketens door 
meer aandacht voor interfaces en systeembenadering
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit proefproject (voorbereidende actie) richt zich op twee doelstellingen:
De eerste doelstelling betreft het onderzoeken van de mogelijkheden om EU-normen op te stellen voor de 
"snelle ontmanteling" van afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zoals laptops of 
mobiele telefoons, en deze op succesvolle wijze ten uitvoer te leggen. Aangezien het ontwerp van een 
product een cruciale factor vormt voor een beter recyclingproces zou een dergelijk systeem een hoger 
recyclingpercentage mogelijk maken. 
De tweede doelstelling betreft het onderzoeken van de mogelijkheden om interoperabele interfaces te 
ontwikkelen tussen alle systeembeheerders van technisch hoogwaardige recyclingvoorzieningen, teneinde 
de logistiek te verbeteren en de efficiëntie van het recyclingproces te vergroten.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Dit proefproject (voorbereidende actie) zal bestaan uit het onderzoeken van de mogelijkheden om EU-
normen op te stellen voor de "snelle ontmanteling" van AEEA zoals laptops of mobiele telefoons, en deze op 
succesvolle wijze ten uitvoer te leggen, alsook van de mogelijkheden om interoperabele interfaces te 
ontwikkelen tussen alle systeembeheerders van technisch hoogwaardige recyclingvoorzieningen, teneinde de 
logistiek te verbeteren en de efficiëntie van het recyclingproces te vergroten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6329 === ENVI/6329 ===

ingediend door Vladko Todorov Panayotov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 54

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen
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Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 54 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Bevordering van onderzoek naar systeemoptimalisering en recycling van technisch 
ingewikkelde producten en stoffen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het project beoogt te onderzoeken of gecodeerde gegevens in een product informatie zouden kunnen 
verschaffen over de vraag waar de schaarse grondstoffen zich bevinden en hoe deze op een optimale 
manier kunnen worden gerecycled, alsook informatie over chemische stoffen in producten, zodat een 
gedifferentieerde behandeling mogelijk wordt (bijvoorbeeld, indien een stof geen risico vormt is 
verwijdering ervan niet nodig, hetgeen een optimalisering van de kosten voor recyclers betekent). 
Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van dergelijke afzonderlijke identificatie 
vormt een cruciale uitdaging voor de toekomst. Het zou tevens een belangrijke stap zijn in de richting van 
daadwerkelijke intellectuele-eigendomsrechten en de voorwaarden creëren voor meer concurrentie en een 
beter beheer van afgedankte producten.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het project beoogt te onderzoeken of gecodeerde gegevens in een product informatie zouden kunnen 
verschaffen over de vraag waar de schaarse grondstoffen zich bevinden en hoe deze op een optimale manier 
kunnen worden gerecycled, alsook informatie over chemische stoffen in producten, zodat een 
gedifferentieerde behandeling mogelijk wordt. Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid 
van dergelijke afzonderlijke identificatie vormt een cruciale uitdaging voor de toekomst. Het zou tevens een 
belangrijke stap zijn in de richting van daadwerkelijke intellectuele-eigendomsrechten en de voorwaarden 
creëren voor meer concurrentie en een beter beheer van afgedankte producten.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6331 === ENVI/6331 ===

ingediend door Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, Oreste Rossi, 
Giommaria Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 12

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
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Artikel 17 03 12 — Proefproject — Opzet van een Euro-mediterraan surveillancenetwerk voor 
Leishmaniasis
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Specifieke doelstellingen van het project:
1) ontwikkeling van geavanceerde methoden voor de snelle opsporing, diagnose en behandeling van 
Leishmaniasis (geïntegreerd Euro-mediterraan protocol);
2) ontwerp en opzet van een Euro-mediterraan surveillancesysteem voor Leishmaniasis;
3) verbetering van de verzameling van klinische en epidemiologische gegevens met betrekking tot 
Leishmaniasis;
4) opleiding van maatschappelijk werkers en gezondheidswerkers in de Euro-mediterrane regio; 
5) informatieverstrekking aan het publiek.
Te nemen maatregelen:
1) overzicht van surveillanceregelingen met betrekking tot Leishmaniasis en lopende of recentelijk 
afgeronde experimenten in de doelgroeplanden van het project (Italië, Algerije, Marokko en Malta);
2) ontwerp en opzet van een Euro-mediterraan surveillancesysteem voor Leishmaniasis, dat moet worden 
geïntegreerd met de huidige surveillancesystemen (SDO - cartella clinica (medisch dossier), PS - primo 
soccorso (eerste hulp) etc.) en dat moet worden ondersteund door een IT-netwerk (EMLSS - Euro-
mediterraan surveillancesysteem voor Leishmaniasis), teneinde:
bibliografische gegevens te verzamelen over de doelgroeplanden van het project;
historische gegevens te verzamelen en te analyseren voor de periode 2006-2011;
gegevens te georefereren; 
milieu- en bodemomstandigheden te registreren die in verband worden gebracht met de aanwezigheid van 
de vector;
te voorzien in reguliere scholing en scholing op afstand; 
de diagnose- en behandelingsprotocollen met betrekking tot Leishmaniasis in de Euro-mediterrane regio 
te standaardiseren; 
een gemeenschappelijk protocol tot stand te brengen voor de behandeling van de aandoening en de 
respons op de behandeling te volgen;
grensgevallen te diagnosticeren (met inbegrip van diagnose op afstand) en, indien nodig, in de loop van 
de tijd te volgen;
de kennis van artsen over hoe de ziekte kan worden gediagnosticeerd te vergroten, ter voorkoming van 
onderrapportage; 
een gemeenschappelijke databank en een gemeenschappelijk netwerk op te zetten voor maatschappelijk 
werkers en gezondheidswerkers in de lidstaten; 
3) verschaffing van de vereiste scholing om het netwerk van maatschappelijk werkers en 
gezondheidswerkers te laten functioneren en om hen kennis te laten maken met de vormen van de ziekten 
die in het systeem zijn opgenomen (ontwikkeling van diagnostische capaciteit);
4) Informatie- en communicatiemaatregelen:
distributie van een halfjaarlijks bulletin met voortgangsverslagen over het project; 
publicatie van een informatiefolder om het bewustzijn onder het publiek en onder betrokken 
gezondheidswerkers te vergroten;
5) toezicht en evaluatie:
Door middel van focusgroepbijeenkomsten met belanghebbenden en voortgangsbeoordelingen wordt 
allereerst de relevantie van het surveillancesysteem geëvalueerd, evenals de doeltreffendheid ten aanzien 
van de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen en de voorziening in behoeften op het gebied van de 
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gezondheidszorg in het algemeen.
Duur van het project: 24 maanden
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het project heeft ten doel bij wijze van proef een surveillancesysteem voor Leishmaniasis op te zetten in de 
Euro-mediterrane regio (Italië, Algerije, Marokko en Malta), gebaseerd op een interdisciplinair netwerk dat 
informatie verschaft over mogelijke en geïdentificeerde pathogene vectorpopulaties en dat 
laboratoriumonderzoek verricht om de aanwezigheid van pathogene stoffen in huisdieren of menselijke 
populaties op te sporen. Er wordt prioriteit verleend aan de opzet van een doelgerichte 
communicatiecampagne waarin relevante wetenschappelijke informatie wordt verschaft aan het publiek.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6332 === ENVI/6332 ===

ingediend door Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 04

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 04 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Proefproject — Efficiënt beheer van grondstoffen in de praktijk - een gesloten mineralencyclus 
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het project richt zich op onderzoek naar en bevordering van verbeterde technieken voor efficiënt gebruik 
van hulpbronnen op boerderijen door middel van:
Recycling van grondstoffen
Omzetting van dierlijke mest in hernieuwbare energie
Nauwkeurige regulering van de bemesting van planten en gewassen
Aanpak
De financiering zal worden gebruikt om in verschillende lidstaten projecten op boerderijen op te zetten die 
zijn gericht op nieuwe en innovatieve manieren om hulpbronnen efficiënter te beheren en een gesloten 
mineralencyclus op de boerderij te bewerkstelligen. Uitwisseling van kennis en beste praktijken binnen de 
agrarische gemeenschap vormt een centraal element van deze benadering. De voornaamste bevindingen 
van deze projecten zullen in alle lidstaten worden verspreid en worden gebruikt voor beleidsvorming in de 
EU met het oog op de EU 2020-doelstellingen.
Voorbeelden van uit te voeren projecten betreffen een groter verbruik en een hogere productie van 
hernieuwbare energie op boerderijen, recycling van dierlijk en plantaardig afval, beter water- en 
bodembeheer, een gerichter gebruik van meststoffen voor akkerbouwgewassen en grasland, evenals de 
toepassing van nieuwe technologieën bij dierlijke productie.
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Aanvangsdatum: 01/01/2012
Einddatum:
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
In het kader van een efficiënt beheer van hulpbronnen streven Europese boeren ernaar hun hulpbronnen 
efficiënter te beheren en hun productie te handhaven of op te voeren zonder negatieve gevolgen voor het 
milieu. Dit project beoogt agrariërs in diverse lidstaten stimulansen en instrumenten te verschaffen om 
nieuwe technieken en methoden voor efficiënt beheer van hulpbronnen toe te passen. In sommige lidstaten 
bestaan hier reeds voorbeelden van en dit project beoogt deze informatie samen te brengen ten behoeve van 
alle Europese agrariërs en het milieu in Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6335 === ENVI/6335 ===

ingediend door João Ferreira, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 71

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 71 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 71 — Proefproject - Ecologisch herstel en herbebossing van gebieden die zijn aangetast 
door het dennenhoutaaltje en andere invasieve soorten
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
a) het volgende begrotingsonderdeel (proefproject) creëren: bescherming en herstel van bossen die zijn 
aangetast door het dennenhoutaaltje en andere invasieve soorten 
TOELICHTING: (niet gebruikte opties schrappen)
Dit proefproject moet dienen als instrument voor het ecologische herstel en de herbebossing van gebieden 
die zijn aangetast door exotische invasieve plantensoorten en ziekten, zoals de ziekte die wordt veroorzaakt 
door het dennenhoutaaltje. Het project moet een aanvulling vormen op de reeds in het kader van 
bestaande begrotingsonderdelen genomen maatregelen en betreft de fase die volgt op de beheersing van 
de invasieve soorten of ziekteverwekkers, waarbij het zich richt op het herstel van de aangetaste gebieden. 
Projectfasen:
 1. het in kaart brengen van aangetaste gebieden in iedere regio;
 2. bepaling van strategieën voor het herstel van aangetaste bosgebieden;
 3. analyse van beste praktijken en succesvolle resultaten;
 4. ondersteuning van lokale en regionale projecten voor het herstel van aangetaste bossen.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
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Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Dit proefproject moet dienen als instrument voor het ecologische herstel en de herbebossing van gebieden 
die zijn aangetast door exotische invasieve plantensoorten en ziekten, zoals de ziekte die wordt veroorzaakt 
door het dennenhoutaaltje. Het project moet een aanvulling vormen op de reeds in het kader van bestaande 
begrotingsonderdelen genomen maatregelen en betreft de fase die volgt op de beheersing van de invasieve 
soorten of ziekteverwekkers, waarbij het zich richt op het herstel van de aangetaste gebieden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6336 === ENVI/6336 ===

ingediend door João Ferreira, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 72

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 72 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 72 — Proefproject - Stimulering van bewoners om in plattelandsgebieden te blijven -
Bestrijding van woestijnvorming
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
a) het volgende begrotingsonderdeel (proefproject) creëren: 
Proefproject om bewoners te stimuleren in plattelandsgebieden te blijven als een manier om 
woestijnvorming tegen te gaan.
TOELICHTING: (niet gebruikte opties schrappen)
Dit proefproject is bedoeld om bewoners te stimuleren in plattelandsgebieden te blijven en zich met 
landbouwproductie bezig te houden, om zo de ontvolking van het platteland en de vermindering van 
landbouwactiviteiten tegen te gaan. Het project is gericht op bevordering van nationale agrarische 
productie en bestrijding van woestijnvorming en stelt lidstaten in staat de huidige economische situatie 
het hoofd te bieden en het potentieel van hun nationale landbouwproductie te benutten om zo 
natuurrampen te voorkomen en het effect ervan tot een minimum te beperken. 
Projectfasen:
1. verzameling van informatie in de lidstaten met betrekking tot de behoeften waarin moet worden 
voorzien om bewoners te stimuleren in plattelandsgebieden te blijven (onder andere door raadpleging van 
lokale gemeenschappen, de diverse belanghebbenden en de lokale autoriteiten);
2. vaststelling van de problemen en het potentieel in iedere regio met het oog op bovenstaande 
doelstelling; 
3. analyse van beste praktijken en succesvolle resultaten;
4. opzet van lokale en regionale projecten om bewoners te stimuleren in plattelandsgebieden te blijven. 
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
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van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Dit proefproject is bedoeld om bewoners te stimuleren in plattelandsgebieden te blijven en zich met 
landbouwproductie bezig te houden, om zo de ontvolking van het platteland en de vermindering van 
landbouwactiviteiten tegen te gaan.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6337 === ENVI/6337 ===

ingediend door João Ferreira, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Ilda 
Figueiredo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikel 07 03 07 — Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013)
cijfers en omschrijving als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Reserve

Totaal 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 07 — Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013)
Motivering:
De lidstaten kampen met een aanzienlijk tekort aan financieringsmiddelen voor het beheer van de gebieden 
die deel uitmaken van het Natura 2000 netwerk en dit heeft de doeltreffendheid en de algemene samenhang 
van dit instrument in gevaar gebracht. De Commissie zelf beraamt de jaarlijkse kosten voor het beheer van 
het Natura 2000 netwerk op 5.8 miljard EUR. In dit verband, en met name gezien de huidige crisis, is het 
van belang de begrotingsposten die voor dit doel zijn bestemd niet te schrappen, aangezien dit de aantasting 
van te beschermen natuurwaarden, soorten en habitats zou kunnen verergeren. 
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6338 === ENVI/6338 ===

ingediend door João Ferreira, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Post 17 04 04 01 — Fytosanitaire maatregelen — Nieuwe maatregelen
cijfers en omschrijving als volgt wijzigen:

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Reserve

Totaal 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Omschrijving:
Post 17 04 04 01 — Fytosanitaire maatregelen — Nieuwe maatregelen
Motivering:
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Dit krediet dient ter dekking van maatregelen om factoren te bestrijden die een bedreiging vormen voor 
talrijke bosecosystemen, waaronder de verspreiding van exotische invasieve soorten, ziekten (zoals de ziekte 
die veroorzaakt wordt door het dennenhoutaaltje) en bosbranden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6339 === ENVI/6339 ===

ingediend door Giommaria Uggias, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 32 04 18

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

32 04 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Artikel 32 04 18 — Proefproject - Volledige benutting van het energieopwekkend vermogen van dammen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Specifieke doelstellingen van het project:
1) optimalisering van energieopwekking middels stuwdammen door in alle gevallen gebruik te maken van 
hoogrendementsturbines; 
2) beperking van de afhankelijkheid van eilandgebieden van op fossiele brandstoffen draaiende 
energiecentrales. 
Te nemen maatregelen:
1. installatie van hydro-elektrische turbines met een hoog rendement;
2. installatie van faciliteiten voor de opwekking van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche panelen en 
windturbines) in de buurt van of naast dammen; 
3. aanleg van kleine "terugpompreservoirs";
4. installatie van accusystemen om ervoor te zorgen dat het terugpompsysteem te allen tijde functioneert, 
ook ´s nachts en wanneer er geen wind is; 
5. permanent toezicht en verzameling van gegevens teneinde de mogelijkheden tot verbetering van het 
proefsysteem te beoordelen
6. de hoeveelheid opgewekte waterkracht. 
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Stuwdammen worden gebruikt om droogte te bestrijden en om te waarborgen dat water beschikbaar is voor 
publiek gebruik en sanitaire doeleinden. In het Middellandse-Zeegebied kunnen dammen wegens de 
noodzaak om waterreserves te sparen, niet worden uitgerust met hoogrendementsturbines voor 
energieopwekking, hetgeen betekent dat het energieopwekkend potentieel van deze dammen niet wordt 
benut. Dit probleem kan worden verholpen door in de buurt van dammen faciliteiten voor de opwekking van 
hernieuwbare energie te installeren, zodat het mogelijk wordt de bovenstroomse watertoevoer aan te vullen. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6340 === ENVI/6340 ===

ingediend door Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, Damien Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 71

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Reserve

Totaal 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Omschrijving:
Proefproject — RECAP: recycling op lokale schaal van intern plastic afval dat wordt geproduceerd door 
belangrijke polymeerverwerkende regio´s van de EU
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De Europese polymeerverwerkende industrie is een grote Europese industrietak die 50 000 bedrijven -
waarvan 85% KMO´s - en 1.6 miljoen werknemers omvat. De productie van de Europese 
polymeerverwerkende industrie bedroeg in 2009 45 miljoen ton waarbij Duitsland (23%), Italië (16%), 
Frankrijk (12%), Spanje (8,5%), het Verenigd Koninkrijk (8%) en Polen (5,5%) de grootste Europese 
producenten van plastic onderdelen waren. Bijna tweederde van het geproduceerde plastic afval (1.3 
miljoen ton plastic) wordt beschouwd als "eindafval" en wordt ofwel naar het Verre Oosten 
(hoofdzakelijk China) geëxporteerd ofwel gestort. Recycling van 50% van het huidige niet-gerecyclede 
plastic afval zou jaarlijks een besparing opleveren van circa 650 000 ton plastic materiaal. Door de 
recyclingpercentages te vergroten draagt dit proefproject bij aan de verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie inzake het efficiënt beheer van grondstoffen.
Het proefproject RECAP beoogt de recycling van intern plastic afval te verbeteren. Het beoogt de weg vrij 
te maken voor (1) de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen om plastic productieafval te 
recyclen en voor (2) de tenuitvoerlegging en structurering van recyclingkanalen die zijn gebaseerd op 
duurzame oplossingen en technologieën. Dit project maakt het mogelijk bij te dragen aan het 
concurrentievermogen en de werkgelegenheid, de levensduur van plastic materialen te verlengen, op ruwe 
olie te besparen, en van de plastic-industrie een meer verantwoorde sector te maken. 
Er wordt een routekaart opgesteld om de noodzakelijke stappen voor een definitieve duurzame oplossing 
nader te specificeren: omschrijving van samenwerkingsprojecten op het gebied van O&O om 
technologische knelpunten weg te nemen, organisatie en structurering van recyclingkanalen, overdracht 
van beste praktijken en technologieën aan de plasticverwerkende sector van de EU, demonstratie van 
recyclingtechnologieën door middel van proefapparatuur, oprichting van bedrijven om de ontwikkelde 
intellectuele-eigendomsrechten te exploiteren. De resultaten moeten worden verspreid in diverse EU-
regio´s met veel plasticverwerkende industrie.
De eerste subdoelstelling van het RECAP-project betreft de uitvoering van een benachmarkonderzoek 
naar intern afvalbeheer in diverse belangrijke EU-regio´s van de polymeerverwerkende industrie in 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Polen. In elk van deze regio´s 
concentreert de plasticverwerking zich binnen een beperkte geografische straal.
De tweede subdoelstelling van het RECAP-project vloeit voort uit analyse van het benchmarkonderzoek 
en betreft de vaststelling van beste praktijken en de opstelling van aanbevelingen voor toekomstige 
maatregelen die worden opgenomen in een algemene methodiek voor intern afvalbeheer. Er zullen 
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diverse scenario´s worden opgesteld. Elk scenario wordt opgesplitst in structureringsdoelstellingen 
(economische, financiële en politieke organisatie van recyclingkanalen) en technologische doelstellingen 
(O&O-knelpunten die moeten worden weggenomen). 
De derde subdoelstelling van het RECAP-project betreft de proefimplementatie van een scenario in een 
van de in het kader van het project bestudeerde regio´s. In het kader van een dergelijke 
proefimplementatie worden onder meer O&O-projecten opgezet op basis van de technologische 
knelpunten die zijn vastgesteld.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Door 50% meer van het plastic eindafval te recyclen kan 650 000 ton plastic worden bespaard. Dit 
proefproject definieert een duurzame oplossing: samenwerking op het gebied van O&O, structurering van 
recyclingkanalen, overdracht van beste praktijken aan plasticverwerkende bedrijven in de EU, demonstratie 
van proefapparatuur, oprichting van bedrijven om de ontwikkelde intellectuele-eigendomsrechten te 
exploiteren. Dit gebeurt door concurrentievermogen te bevorderen en werkgelegenheid te creëren, de 
levensduur van materiaal te verlengen en op ruwe olie te besparen. Dit proefproject maakt van de plastic-
industrie een meer verantwoorde sector en draagt aldus bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie inzake het efficiënt beheer van grondstoffen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6341 === ENVI/6341 ===

ingediend door Anna Rosbach, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 07 03 32

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 32 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject — Terugwinning van zwerfafval op zee
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit proefproject beoogt de EU-lidstaten bij te staan bij de verwezenlijking van de in de kaderrichtlijn 
mariene strategie (2008/56/EG) vastgelegde doelstelling om voor 2020 een "goede milieutoestand" in de 
kust- en binnenwateren van de EU te bewerkstelligen door middel van milieumaatregelen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een innovatief inzamelings- en terugwinningssysteem. In het kader van het project zal 
de visserijsector van de EU samenwerken met Europese producenten, verwerkers en recyclers van plastic, 
teneinde drijvend zwerfafval in kust- en binnenwateren van de EU op te ruimen. Vissers worden vanuit 
het Europees Visserijfonds (EVF) betaald om uit te varen met als doel drijvend zwerfafval in hun 
kustregio´s te verzamelen. 
Voor het project wordt gebruik gemaakt van een innovatief systeem met sleepnetten, waarbij ieder net 2 
tot 8 ton drijvend zwerfafval kan verzamelen. Dit systeem is ontwikkeld in samenwerking met vissers om 
ervoor te zorgen dat mariene flora en fauna niet worden beschadigd en dat er uitsluitend drijvend 
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zwerfafval wordt opgevist. In kustwateren zullen vissers gebruik maken van deze sleepnetten, terwijl in de 
binnenwateren vaste netten kunnen worden gebruikt. Na terugwinning van het drijvende zwerfafval 
beoordelen recyclers de recyclingmogelijkheden ervan. Indien het afval niet geschikt is voor recycling, 
wordt de oplossing gezocht in energieterugwinning. Niettemin wordt ernaar gestreefd een groot 
percentage van het teruggewonnen afval geschikt te maken voor recycling.
In het kader van het project worden gedurende een periode van 2 jaar (juli 2012 - juli 2014) 
proefprojecten uitgevoerd in diverse lidstaten van de EU (te bepalen na de eerste beoordeling(en) van de 
lidstaten in juli 2012 overeenkomstig de kaderrichtlijn mariene strategie). Gedurende deze periode worden 
het volume, de geografische locatie en de dichtheid van het verzamelde zwerfafval gevolgd. Hiervoor 
wordt een online toezichtsysteem gebruikt met behulp waarvan de lidstaten probleemgebieden in de gaten 
kunnen houden en de voortgang kunnen volgen die wordt geboekt bij de inzameling, het recyclingproces 
en het opruimen van de kust- en binnenwateren. Er wordt een benchmarksysteem opgezet om een juiste 
definitie van een "goede milieutoestand" te helpen bepalen. Bij de proefprojecten wordt rekening 
gehouden met de eerste beoordeling die lidstaten voor juli 2012 moeten indienen en het 
benchmarksysteem zal in overeenstemming worden gebracht met de door de lidstaten gedefinieerde 
indicatoren (kaderrichtlijn mariene strategie).
Het is de bedoeling dat de lidstaten na de proefprojecten in staat zijn het beheer van de inzamelings- en 
terugwinningssystemen zelf over te nemen, waarbij zij de gegevens met betrekking tot het volume, de 
locatie etc. van zwerfafval op zee en het recyclingproces blijven registreren. Op deze manier krijgen de 
lidstaten een waardevol instrument in handen (afhankelijk van de uitkomst van het project, dat wil zeggen 
van de hoeveelheid teruggewonnen zwerfafval) dat bijdraagt aan en anticipeert op de in de kaderrichtlijn 
voor mariene strategie uiteengezette juridische verplichtingen, namelijk de bewerkstelliging van een 
"goede milieutoestand" in de kust- en binnenwateren van de EU. Voorts wordt de lidstaten, na afloop van 
het project en de mogelijke overdracht van de activiteiten aan de regio´s, een instrument verschaft voor 
behoud van deze "goede milieutoestand" in de wateren van de EU. 
Door middel van deze milieumaatregelen en de gecreëerde synergieën tussen de visserijsector (EVF), de 
industrie en nationale autoriteiten zou via de bestrijding van zwerfafval op zee niet alleen kunnen worden 
bijgedragen aan een "goede milieutoestand", maar zouden tevens de voorkoming van zwerfafval, de 
duurzaamheid van de EU-wateren en een gezond zeemilieu kunnen worden bevorderd. 
Indien aan het eind van de proefprojecten blijkt dat de hoeveelheden zwerfafval in de kustwateren van de 
EU gering of zelfs verwaarloosbaar zijn, zal dit project hebben aangetoond dat de lidstaten met succes een 
"goede milieutoestand" in de kust- en binnenwateren hebben bewerkstelligd. In dit geval is het logisch 
dat de lidstaten hoofdzakelijk vaste netten op de binnenwateren blijven gebruiken (die bij rivierkeringen 
en andere locaties worden geplaatst waar zij geen belemmering voor de scheepvaart vormen) om te 
voorkomen dat drijvend zwerfafval de kustwateren bereikt en zo een nog groter probleem voor het 
zeemilieu en de volksgezondheid wordt doordat mariene flora en fauna kleine plastic deeltjes 
(microplastic) opnemen die aldus in de menselijke voedselketen terechtkomen.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Het project beoogt de kust- en binnenwateren van de EU schoon te maken en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid in de visserij- en recyclingsector te bevorderen. Het biedt Europese vissers een 
bestaansmiddel gedurende perioden dat er niet gevist mag of kan worden. Dit betekent dat vissers in 
aanmerking kunnen komen voor betalingen uit het Europees Visserijfonds indien zij drijvend zwerfafval 
verzamelen in plaats van te vissen. Afhankelijk van de resultaten verschaft het project waardevolle gegevens 
voor de beoordeling van de noodzaak tot grotere recyclingcapaciteiten en/of faciliteiten voor 
energieterugwinning. 
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Ontwerpamendement 6342 === ENVI/6342 ===

ingediend door Antonyia Parvanova, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Toevoegen: 17 03 01 02

Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Reserve

Totaal 700 000 700 000 700 000 700 000

Omschrijving:
Proefproject — Innovatie in preventie op gezondheidsgebied: bevordering van kennis over gezondheid en 
gezond gedrag
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet dient ter dekking van een proefproject voor de ontwikkeling en beoordeling van innovatieve 
initiatieven op het gebied van volkgezondheidsbeleid met betrekking tot preventie, waarbij met name 
aandacht wordt besteed aan de bevordering van een gezonde levensstijl en de vergroting van kennis over 
gezondheid onder de bevolking.
Preventiebeleid op het gebied van volksgezondheid heeft niet alleen betrekking op ziektepreventie door 
beperking van de risicofactoren of door middel van screening- en diagnosestrategieën, maar omvat tevens 
de verbetering van het algemene niveau van kennis over gezondheid onder de bevolking en de actieve 
bevordering van een gezonde levensstijl en gezond gedrag. Terreinen als voeding, lichamelijke activiteit, 
consumptiegedrag en tabak- en alcoholconsumptie spelen een cruciale rol bij de algemene 
gezondheidstoestand van de bevolking en kunnen bijgevolg als essentiële aandachtsgebieden van 
preventiebeleid worden beschouwd.
Het huidige beleid en de doelstellingen van de EU zoals de reductie van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied, evenals de overduidelijke bijdrage van gezondheid aan de totale EU 2020-strategie 
vereisen meer aandacht voor waardevolle manieren om de gezondheidstoestand van de Europese 
bevolking te bevorderen.
De in het kader van dit proefproject uitgevoerde ontwikkeling en beoordeling van initiatieven is derhalve 
gericht op het in kaart brengen van de beste praktijken op het gebied van ziektepreventie door verbetering 
van kennis over gezondheid en bevordering van gezond gedrag. Daarnaast ondersteunt het project de 
uitvoering van een vergelijkende studie naar preventiestrategieën op het gebied van volksgezondheid, met 
inbegrip van een kosten-batenanalyse en beoordelingen van investeringsprioriteiten in vergelijking met 
andere preventieterreinen inzake volksgezondheid.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Dit project kan helpen een beter beeld en begrip te creëren van de dynamiek op het gebied van 
volksgezondheid ten aanzien van preventie, alsook van de effecten voor de volksgezondheid, de resultaten 
en de relatieve voordelen van beleidsinitiatieven op dit terrein.


